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 ملخص البحث
.الرسالةالعلمية،قسماألفعالالثالثيةاملزيدةومعانيهايفسورةالبقرة.2020،أجنغ حارص ماونيت

األول: املشرف العربية. اللغة عارفتعليم فهمي أمحد احلاج الدكتور األستاذ
 املاجستري.حممدمشسالديننوراحلاجاملاجستري،واملشرفالثاين:

  حبث مكتيب، سورة البقرةالثالثية املزيدة، معانيها –األفعال الرئيسية:الكلمات 

 الصرف. علم هي القرآن فهم نظرية من املهّمة العربية العلوم القرآنأحد يتضّمن الكرميويف
الالاثريك الصرفصرفية.قواعد يعطوهوعلم أن املسلمني على جيب اليت املهمة اإلسالمية العلوم من

البحثاهتماما. هي الصرف علم دراسة يف يهتم أن ندر اليت البحث حمتوايت أو الباب كثري ومن
عناألفعالالثالثيةاملزيدة.

 سورة يف املزيدة الثالثية األفغال يتضمن الاليت اآلايت ملعرفة البحث هذا البقرةوأهداف
ومعانيها.

والبياانت البحث. هبذا تتعلق الىت كتب عدة وقراءة جبمع أي مكتيب، حبث هو والبحث
األفعالالثالثيةاملزيدة"يفسورةالبقرةمعحتليلها.والبياانتاألساسيةهياآلايتالاليتيتضمّن"

املوضوع. هبذا متعلقة أخرى كتب هي الالفرعية سلكها اليت هيوالطريقة البياانت هذه جلمع باحثة
بتحديداآلايتيتضمّن"األفعالالثالثيةاملزيدة"مثحيللهاأبسلوبالتحليلالصرفية.

جاءتالكلمةعلىوزنانفعلآايتواحلاصلهذاالبحثهووجدتالباحثةثالثةوأربعني
اآلية يف فانفجرت وهي واحد، معىن يف وذلك آية، واحد يف البقرة سورة الكلمات.51يف جاءت

 معان. ألربعة الكلمات. عشرة ستة يف افتعل وزن يفأّوالعلى مطاوعة، معىن على جاءت اليت ،
 اآلية يف َتْشتَ ُرْوا مواضع. 41أربعة اآلية يف اشرتوا ،90 اآلية يف هتتدوا اآلية135، يف اهتدوا ،

137 واثنيا. اآلية استوىيف مواضع: سبعة يف االّّتاذ معىن ،29 اآلية يف اّّتذمت يف51، اتّتخذان ،
 67اآلية اآلية يف اّتذمت ،80 اآلية يف اّّتذمت ،92 اآلية يف اّّتذ ،116 اآلية يف اّّتذوا و ،125.
واثلثا اآلية يف خيتلفون وهي آية واحد يف التشارك، معىن على ،113 التصرفورابعا. معىن على ،

 اآلية يف اعتدوا مواضع: أربعة و15يف ، اآلية يف 103اتّ َقوا اآلية يف واتّ ُقوا اآلية123، يف ابتلى ،
124 وخامسا. اآلية يف اشرتوا مواضع: سبعة يف االختيار على الداللة معىن على يف16، اشرتوا ،
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 86اآلية اآلية يف واتّبعوا ،106 اآلية يف واشرتىه ،102 االية يف واتّبعَت يف120، واصطفيناه ،
.132يفاآلية،اصطفي130اآلية

مبعىن أّوال، معان. لستة جاءت آية. عشرة إحدى يف تفّعل وزن على الكلمات جاءت
 اآلية يف تبنّي وهي فّعل 109مطاوعة اآليةواثنيا. يف فيتعّلمون موضوع: اثنني يف التكّلف مبعىن ،

102 اآلية يف ويتعّلمون يفواثلثا.102، فتلّقى موضوع: اثنني يف االّتاذ مبعىن ، ويتبّدل37اآلية ،
 اآلية 108يف ورابعا. اآلية يف تولّيتم مواضع: أربعة يف وهي التجنب مبعىن اآلية64، يف تولّيتم ،

83 اآلية يف ويتمّنوه ،95 اآلية يف تولَّوا ،137 موضوعني:وخامسا. اثنني يف وهي الطلب مبعىن ،
.127،وتقّبليفاآلية94فتمنّ ُويفاآلية

الكلمات جاءت معان. الثنني جاءت اية. اثنني يف تفاعل وزن التكلفأّوالعلى مبعىن ،
.118مبعىنمطاوعةفاعلوهيتشاهبتيفاآليةواثنيا،70وهيتشابهيفاآلية

 معان. ألربعة آية. عشرة إحدى يف استفعل وزن على الكلمة يفأّوالجاءت الطلب مبعىن ،
،ويستفتحون61،وأتستبدلونيفاآلية60واستسقىيفاآلية،45أربعةمواضع:واستعينوايفاآلية

 اآلية 89يف واثنيا. اآلية يف استكرب وهو التحّول مبعىن ،87 اثننيواثلثا. يف وهي املطاوعة مبعىن
،مبعىنفعلاجملّردوهييفثالثةمواضع:ورابعا.24،واستكربيفاآلية17مواضع:استوقديفاآلية

.49،ويستحيونيفاآلية15،ويستهزئيفاآلية26اآليةيستحىييف
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Kata Kunci : Al- af‘a>l al-s\ula>s\iah al-mazi>dah wa ma‘a>ni>ha> fi> su>rah al-

baqarah, Penelitian Kepustakaan 

Salah satu disiplin ilmu bahasa Arab yang amat penting dari aspek 

memahami kandungan kitab suci Al-Qur’an adalah Ilmu Sharaf. Banyak 

kandungan kaidah ilmu Sharaf yang terdapat pada kitab suci Al-Qur’an. Dari 

banyaknya bab atupun penelitian yang jarang ialah kajian ilmu Sharaf yang 

membahas seputar Al- af’a>l al-s\ula>s\iah al-mazi>dah. 

Tujuan dari penelitian ini adalah: untuk mengetahui dan menganalisis 

ayat-ayat yang mengandung Al- af‘a>l al-s\ula>s\iah al-mazi>dah pada surah al-

Baqarah. 

Penelitian ini berupa jenis kajian kepustakaan, yaitu mengumpulkan dan 

membaca beberapa buku-buku ilmu s}araf tentang Al- af’a>l al-s\ula>s\iah al-mazi>dah. 

Data primer yang dimuat adalah ayat-ayat yang mengandung Al- af’a>l al-s\ula>s\iah 

al-mazi>dah pada surah Al-aqaroh. Dan data sekunder yaitu kitab-kitab lainnya 

yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Metode yang digunakan peneliti untuk 

mengumpulkan beberapa data yaitu dengan membatasi ayat-ayat yang 

mengandung Al- af‘a>l al-s\ula>s\iah al-mazi>dah, kemudian menganalisanya dengan 

analisis kebahasaan sa}rfiah. 

Hasil penelitian ini adalah: terdapat 43  ayat yang mengandung Al- af‘a>l 
al-s\ula>s\iah al-mazi>dah. Kalimat yang terdapat pada wazan infa‘ala ada satu 

kalimat dalam satu makna mut}awa‘ah yaitu pada فانفجرت ayat 51. 

Kalimat yang terdapat pada wazan if’ta‘ala ada 16 kalimat dalam 4 

makna, pertama: makna mut}awa‘ah pada 4 tempat yaitu َتْشتَ ُرْوا ayat 41, اشرتوا 
ayat 90, هتتدوا ayat 135, اهتدوا ayat 137. Kedua: makna al-ittihhaz\ pada 7 tempat 

yaitu استوى ayat 29, اّّتذمت ayat 51, اتّتخذان ayat 67, اّتذمت ayat 80, اّتذمت ayat 92, 

 خيتلفون ayat 125. Ketiga: makna tasyaruk pada satu tempat yaitu اّّتذوا ,116 اّّتذ
ayat 113. Keempat: makna tas{arruf pada empat tempat yaitu اعتدوا ayat 15, اتّ َقوا 
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ayat 103, واتّ ُقوا ayat 123, ابتلى ayat 124. Kelima: makna dila>lah ‘ala al-ikhtiar 

pada 7 tempat yaitu اشرتوا ayat 16,  اشرتوا ayat 86, واتّبعوا ayat 106, واشرتىه ayat 102, 

 .ayat 132 اصطفي ,ayat 130 واصطفيناه ,ayat 120 واتّبعتَ

Kalimat yang terdapat pada wazan tafa‘ala  ada 11 kalimat dalam 6 

makna, pertama: makna mut}awa‘ah fa‘ala pada satu tempat yaitu تبنّي ayat 109, 

kedua: makna takalluf yaitu pada dua tempat yaitu فيتعّلمون ayat 102, ويتعّلمون 

ayat 102. Ketiga: makna itikhaz\ pada dua tempat yaitu فتلّقى ayat 37, ويتبّدل ayat 

108. Keempat: makna tajannub pada empat tempat yaitu تولّيتم ayat 64, تولّيتم ayat 

 ayat 137. Kelima: makna at-t}alab pada dua tempat yaitu تولَّوا ,ayat 95 ويتمّنوه ,83

 .ayat 127 وتقّبل ,ayat 94 فتمنّ ُو

Kalimat yang terdapat pada wazan tafa‘ala ada dua kalimat dalam dua 

makna, pertama: makna takalluf yaitu pada تشابه ayat 70, kedua: makna 

mut}awa‘ah  fa>‘ala yaitu pada تشاهبت ayat  118. 

Kalimat yang terdapat pada wazan istaf‘ala ada 11 kalimat dalam 4 

makna, pertama: makna at-Thalab pada 4 tempat yaitu واستعينوا ayat 45, واستسقى 

ayat 60, وأتستبدلون ayat 61, ويستفتحون ayat 89. Kedua: makna tahawwul yaitu 

  استوقد pada ayat 87. Ketiga: makna mut}awa‘ah  pada dua tempat yaitu استكرب
ayat 17, واستكرب ayat 24. Keempat: makna fi‘il mujarrad pada tiga tempat yaitu  

 .ayat 49 ويستحيون ,ayat 15 ويستهزئ ,ayat 26 يستحىي
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